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LA CUMPANA ANILOR...

ECCE TEMPUS!

Am sosit, pe soare, pe vant, printre cerberi si lei, prin furtuna,

La ultima brazda a anului, cu speranta intr-o viata mai buna.

Deja aud sunand cantecul de trecere peste cumpana

asteptata,

Care-as dori sa-mi aduca innoirea cea sfanta, in suflet,

visata...

Doamne, mereu Iti cerem ani multi, fara sa ne gandim,

Ca fara iubire, Timpul in noi se vestejeste, ca si o floare...

Mai rupe, Parinte, din eterna Ta bunatate si sfanta iubire

Si-mpodobeste-mi viata cu daruri sadite din sfanta Ta fire!

Prof. Dumitru Buhai

Fiecare an ni se pare nou, la inceput, dar acesta este vechi ca timpul... Noua: oamenilor ne place iluzia

clipei, cand ne lasam fermecati de luciul apartentului si visam ce am dori sa fie: sa avem o viata plina

de fericire si bucurie!...

Visul este uitarea ca suntem din tina,

Dar ne trezim cu oasele noastre-n rugina!

Eu sunt fericit ca mai pot si acuma visa,

Ca sa nu ma tem de marea ce-o voi traversa!

Este bine, cat timp suntem vii, sa-nvatam sa visam,

Ca sa nu ne fie teama ca viata s-o infruntam,

Iar pietrele-n drumul ce-l traversam si vamile vii

Sa le uitam pe toate, lasandu-le-n al clipei pustiu!...

Sunt fericit ca mai pot visa, fiind indemnat de Ingerul meu de Lumina sa scriu!... Si-mi pun gandurile

in cuvinte scrise, ca sa-mi racoresc sufletul, cum isi stampara setea un calator pe arsita, cand

intalneste un izvor de apa curata in cale... Si simt – si acum: la cumpana anilor mei – ca trebuie sa fac

ce mi-a pus in suflet Creatorul si sa scriu, ca sa-mi luminez prezentul si viitorul, facand sa rasara

soarele si sa dispara norii, iar cuvintele mele potrivite sa mangaie si sa invioreze cititorul.

Asa cum o samanta de grau are in ea miracolul spicului insutit, si eu, ca un miracol al Planului lui

Dumnezeu, tot scriu, ca sa nu se piarda boabele inspiratiei si sa nu dispara in cele patru vanturi

sperantele de o viata: sa chem pe oameni la Dumnezeu, Tatal meu.

Stau pe loc... si ma gandesc ce repede au trecut alte 365 de zile din viata mea, iar timpul si-a mai lasat

niste amprente pe casa mea de lut, pe cand sufletul mi se mai bucura pe magura de tina si se

lumineaza de multa lumina trimisa de undva din arhipelagul auriu al eternitatii.

Din bucuria sufletului meu, se cladesc, ca niste caramizi de lumina, gandurile mele, in cuvinte de aur,

de argint si de fier, pe care – din misterul creierului – le seman in ogorul scripturii, special pentru tine



scrisa: cititor (cititoare), in slovele potrivite, ca sa-ti fie balsam de vindecare, de alinare, de incurajare

si de chemare la o viata curata, binecuvantata si fericita, intr-un nou Inceput de An, ca chirias al

timpului lui Dumnezeu.

Gandul este ca o picatura de apa intr-un ocean si ca o roua pe iarba setoasa. Este o farama de nisip

pe malul de ocean sau o frunza pribeaga cazuta pe carare. Este o lacrima pe obraz sau o scanteie intr-

un incendiu; este o farama de lava ce se prelinge de pe un munte; este un fir de maracine ce, fara

rusine, apare in ograda gatita cu iarba stropita si verde, in bucurie... Gandul este o litera de slova si o

rima in poezie; este un tunel dintr-un sir de munti si un firicel din perii carunti; e un fulg de nea intr-o

avalansa sau o raza timida de soare ivita printre nori. Este o caramida dintr-o casa sau o felie de

paine, pe masa... Gandul este o speranta si-o incurajare, pusa intr-un sir de vorbe ascunse-n colivie,

ca sa nu zboare, cand ai privi prea atent pe fereastra, pe care patrunde lumina...

Gandurile sunt florile din literele cuvintelor. Ele pot fi balsamul sufletului, punand elixirul fericirii si

frumusetii in el, facandu-ne sa traim viata de tina cu ger, de parca am fi de acum transmutati in lumea

fericirii din Cer...

De aceea, si la acest popas al gandurilor despre viitor: la cumpana anilor, sa te-ntrebi, al meu cititor:

QUO VADIS?... Incotro voi calatori in anul ce-ncepe sa-si depene zilele? Pe ce drum vor calca pasii

mei? Vor calca, Doamne Isuse, pe urmele pasilor Tai? lasa-te purtat de frumusetea cuvintelor, citeste-

le cu reverenta si cu bucurie, simtindu-le sensul acela duios ce face sufletul omului frumos!... Gusta

dulceata cuvintelor din proza si poezie, ca sa ai, in suflet, divina armonie...

Noi existam si ne numaram anii, pe cand invatam sa vietuim incet, din leagan pana la locul tacerii,

cand incepe vesnicia si nu mai exista – de atunci – nici calendar, nici macar trecutul de scrum, caci

ritmul tinei a incetat, cand viata fara de ani, in noi, s-a-ntrupat, daca Celui ce este Viata sufletul, din

cortul nostru de lut, avut de imprumut pe pamant, I l-am incredintat.

De aceea, niciodata sa nu uitam, si la fiecare numaratoare de zile, inceputa la schimbarea anilor din

calendarul croit de om dupa soarele si pamantul lui Dumnezeu, sa ne amintim ca sufletul este solul in

care Tatal nostru din Cer a plantat samanta iubirii, a milei si fericirii, ca sa ne straduim sa invatam sa

fim mai buni, mai credinciosi si mai milosi, din zi in zi... Sa avem bucuria in suflet si zambetul pe

obrajii sarutati de soarele, la rasaritul caruia sa ni se deschida ferestrele sufletului, iar inimile sa ne

cante de bucurie ca Dumnezeu nu ne-a luat inca, ci ne-a lasat sa ne redescoperim telul si fiinta,

facand din viata noastra un izvor de intelepciune si dragoste!...

Dumnezeu m-a creat si pe mine, ca pe fiecare fiinta umana, dupa chipul Sau, asezand in mine un

macrocosmos, in care inima este soarele, iar creierul este suprema putere ce ma poarta spre

intelegerea locului meu in macrocosmosul fara inceput si fara sfarsit, creat de El. In capul meu, se

afla puterea credintei, iar inima mea este locasul dragostei dumnezeiesti ce ma face sa am speranta in

eterna fericire. In spatiile necunoscute ale Spiritului de viata, din fiinta mea, mai mult ca oricand in

acest timp inflorit, la cumpana anilor, voi trimite dragostea mea ivita din credinta in Dumnezeul meu

catre lumea din jurul meu, ca sa unesc suflet de suflet si sa ma simt parte din lumea Tatalui meu din

Cer...

Minunat este sa simt cum din lumina Spiritului mi se reveleaza nevoia de a cauta in mine dragostea ce

a pus-o Dumnezeu in inima mea, ca s-o pot transmite si altora si sa ma integrez in lumea lui

Dumnezeu!...

Iubindu-i pe toti oamenii, le transmit si pe calea cuvintelor scrise, in propozitii si fraze, inlantuite prin

slove potrivite, chemarea la izvorul Vietii: Lumina lumii si Mantuitorul sufletului: Fiinta Unica, venit din

Cer pe pamantul nostru, din Dumnezeu Adevarat – El Insusi Dumnezeu –, ca sa fie o Fiinta Unica, cu o

viata unica si sa traiasca ca om-Dumnezeu, sa Se jertfeasca pentru pacatele oamenilor din toate

veacurile, ca sa ne impace pe veci cu Tatal Ceresc, prin dragostea Sa divina.

Ma rog, scriind, ca Duhul Sfant sa te faca, cititorule, sa intelegi cat de mare a fost iubirea lui

Dumnezeu pentru sufletul tau!... Cand te-ai bucurat la Sarbatoarea Nascutului din Cer: Pruncul Isus,

Darul Divin: Mantuitorul sufletului, cred ca ai multumit lui Dumnezeu pentru Fiul Sau, venit pe pamant

sa Se nasca, sa creasca, sa Se jertfeasca si sa ne mantuiasca... Fiul lui Dumnezeu trebuie sa fie



glorificat si inaltat, pentru ca oricine crede in El este mantuit. Biblia ne spune ca Tatal nostru din Cer

este Duh; si cine se inchina Lui trebuie sa I se inchine in duh si adevar „fiindca atat de mult a iubit

Dumnezeu lumea ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata

vesnica. Dumnezeu, in adevar, n-a trimis pe Fiul Sau in lume, ca sa judece lumea, ci ca lumea sa fie

mantuita prin El. Oricine crede in El nu este judecat, dar cine nu crede a si fost judecat, pentru ca n-a

crezut in Numele singurului Fiu al lui Dumneze.”( In. 316-18).

Intotdeauna, pentru mine, numarul unu aduce in mintea mea – ca si in mintea cititorilor mei – afectul

inceputului. Mi se umple sufletul de emotii si de sperante, de teama si de visuri luminate in culorile

curcubeului in prima zi, in prima luna, in primul an!... Cine nu-si aminteste de numarul acesta de

basm, de bucurie sau de durere? Cine nu isi aduce aminte de prima zi de scoala, cand a intrat timid la

gradinita, in clasa intaia, la primul curs la facultate?... In viata fiecaruia dintre noi, se insiruiesc

evenimente ce au amprenta acestui prim inceput...

Nu este asa, cititorule, ca si pentru tine prima zi din an inseamna emotia unui drum necunoscut, cand

vezi ca vasul sperantelor tale n-a ajuns inca la tinta si nu sti ce surprize te vor intampina in cele 365

de zile ce iti stau inainte?...

Viata nu este intotdeauna cum ai vrea sa fie, ci este doar o copie a visului tau si o lupta continua in

fiinta ta, ca sa ajungi tot mai aproape de tinta dorita, in calatoria necunoscuta, pe pamantul acesta, ca

intr-un desert, in care, in departare, se vad frumusetile oazelor aparente create de jocul boabelor de

nisip si de jucausele raze de soare, precum si de imaginatia ta... Dar oricat ar fi de greu drumul si

oricat de dogoritoare arsita, pasii tai se misca, iar inima iti bate in ritmul ei pana oboseala te face sa

sa te opresti... Iti dai seama ca ai parcurs si tu acelasi drum pe care au mers toti muritorii inaintea ta,

caci nu ai avut de ales, cand soarta te-a purtat pe caile intortochiate ale vietii... Mereu ai gasit noi

energii si ai continuat cu optimism calea, sperand in mai bine, ramanand un visator pana la sfarsit... Si

anii au trecut ca pasarile-n zbor, ducand cu ei, in fuga, suspinul tau de dor!... Si astazi, ai inceput o

noua numaratoare de zile, cu rabdare...

Mie aceasta zi de Intai, cu semnificatia unui „an nou” ce se agata in carca mea, mi-a dat senzatia

implinirii visului de a ajunge la varsta de argint, cand conteaza fiecare clipa traita in lumina si in

soare, in vant si in furtuna, pe vreme rea sau pe vreme buna, cand ma agat de bucurie ca untul de

felia de paine si zambetul de pe obraz imi aduce briza oceanului in clipele de rculegere, in extazul

rasaritului de soare... Si uit uratul intalnit in viata pana acum!... Privesc doar inainte si stau la biroul

meu de lucru, cu stelele de neon deasupra capului meu, in miezul de noapte, si nu imi pasa de

pericolele din jurul meu, inchizandu-mi sufletul in fata furtunii si a humei ce incearca sa-mi tulbure

linistea, dar susurul dulce venit din eter ma cheama spre Cer si imi da curajul sa mai traiesc; si sa

sper ca tot ce mai vine este puterea din mine, ce ma tine legat de viata terestra, ca sa-mi pregatesc

sufletul pentru a zbura in lumina, cand vremea aceea in tunica o sa vina, ca sa ma retina din alergarea

spre marea-ntrebare...

Stiu ca Dumnezeu: Creatorul a tot ce vad si nu vad, mi-a pus in structura mea biologica un sistem de

celule, ca intr-un computer ce se misca si se leaga, ca fiinta mea sa inteleaga, ca intr-o scoala

mortala, ca am de urmat un drum de atom, pe o traiectorie destinata special mie, de pe care nu pot sa

m-abat; si este pacat sa ma ranesc si sa obosesc in zadar, cand celulele mele sunt legate printr-un

magnetism de gravitate ce apare si ramane in clipele destinate. Si incercarea mea copilareasca de

dezlegare de traiectoria fireasca de legea eterna o sa se loveasca, iar eu prea obosit si vlaguit, mi-as

simti sufletul dezamagit!...

Dar, deodata, din contemplarea mea nevinovata, ma trezeste vocea Ingerului cu aripile albe si curate

ce-mi spune ca Dumnezeu are grija de sufletul meu... In vocea lui dulce aud incurajarea, iar sufletul

meu simte extazul, cand omul viseaza fericirea curata si nevinovata... Reinvie in mine speranta si mi

se-ntareste credinta de stanca si la acest inceput de an, cu planurile noi de viata si munca!... Si cred,

Doamne ca sunt legat pentru eternitate cu Tine, ca-Ti sunt si eu un fiu, cu Fiul Tau mai Mare un frate...

Si sunt preafericit ca – prin credinta in Tine – sunt mantuit!... Cu optimism si cu bucurie merg inainte,

trecand pragul necunoscutului An „Nou” si las computerul meu ascultator si cuminte sa-nregistreze
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gandurile mele-n mirabile cuvinte!... Redevin un elev ce isi face temele pentru orele de maine, caci

stiu ca doar acestea sunt comorile ce din scoala vietii mele vor ramane...

Ti se umple sufletul de emotii si de teama, de sperante si de visuri in prima zi, in prima luna a unui alt

an, in contabilitatea timpului nostru de chiriasi ai vremii, pe acest pamant!... Primul pas este cel mai

greu si mai plin de semnificatii in calatoria vietii pe aceasta glie... Si cati „primii pasi” am facut de

cand sunt pe drumul sperantelor infaptuite sau al acelora luate de vanturile reci ale acestei vieti?!...

Este prima zi si prima luna dintr-un an ce isi incepe alergarea si eu imi descifrez, in mine, chemarea si

continui sa scriu, ca sa-mi racoresc sufletul pe undele ceresti, ca sa transmit mesajul lui Dumnezeu,

citititorule, pentru sufletul tau, caci fericirea divina – de-acum – in suflet o port,/ ca un tezaur doar de

mine stiut, /iar pe-a vietii mele carare, credinta: support/ imi este taria sigurantei mele in

necunoscut!.../

Imi pun si eu intrebarea: „Quo vadis?...” si-mi raspunde constiinta mea, ancorata in credinta in

Dumnezeu, care ma-ndeamna sa-mi fac slujba de strajer pe ogorul Sau si sa-mi fac datoria semanand

cu harnicie semintele cuvintelor si-n anul „nou”, care mi l-a dat Dumnezeu si mie ca dar...

As vrea sa opresc anul acesta in loc,

Dar nu uit ca sunt doar un strajer!...

Si sunt in turnul de veghe-n soroc,

Cantand fericirea-nvelita-n mister!...

Fiecare din noi avem de indeplinit un vis, un ideal, o datorie a constiintei. Sa avem curajul sa ne

predam viziunii noastre, retinand spiritual revelarii!... Sa stam in picioare, ca Dumnezeu sa ne

vorbeasca. Sa lasam gandul nostru si sa actionam!...

Se spune ca viata este o lupta. Este lupta cu propriile slabiciuni, defecte, limitari de a ajunge la

perfectiune... Viata nu este compatibila cu lenea si comoditatea!

Quo vadis?... Este o intrebare pusa constiintei tale, cititorule, la acest „nou inceput”, cand ne place sa

facem numaratoarea zileleor iar de la capat... In realitate, este o continuare a unei calatorii inceputa in

clipa, cand a pornit tic-tacul inimii noastre sa bata. Acest motoras pus de Dumnezeu in pieptul nostru

poate, insa, sa se opreasca in orice moment!... Pe pamant, orice om are-n piept un ceas al

vietii,/ Dar acesta-i fragil si se poate opri orisicand,/ Caci orice faptura umana e slaba in fata

eternitatii;/ Si doar credinta ii tine speranta in suflet si-n gand.../

Intrebarea „Incotro calatoresti?” nu te face, cititorule, sa meditezi ca ar trebui sa te gandesti la o

schimbare in felul tau de viata, de gandire si de comportare?... Ai stat destul in letargie. Au trecut atati

„anii noi”!... Tu esti creat, ca sa ajungi in fericirea eterna, prin credinta in Dumnezeu. Credinta este

pusa inaintea ta de Fiul lui Dumnezeu, in Scrisoarea Sa catre sufletul tau: Scriptura. Lasa sa-ti inunde

aceasta credinta inima, mintea ta si sufletul; si traieste, cat mai esti lasat de Dumnezeu sa mai fii

chirias al timpului Sau, de dragul bucuriei ca esti si tu partas, chiar in cortul de lut de pe pamant, la

fericire prin ea...

Credinta te pune iarasi pe picioare, ca sa-L asculti pe Dumnezeu si sa fii gata la chemarea Lui.

Credinta iti da aripile, ca sa zbori spre Tara Luminii eterne...

Prietene, asculta, la acest „nou” inceput de timp: Dumnezeu vrea sa-ti vorbeasca. Poate este ultima

chemare!...Are si pentru tine o slujba noua: te vrea partener intr-o lucrare minunata de cizelare a

sufletului omenesc pentru Cerul fericirii eterne!

Una dintre tendintele fatale din timpul nostru este sa te ascunzi in multime si sa actionezi ca si

aceasta, ca sa nu ai raspunderea fata de lucrurile care se intampla in jurul tau si – in lasitate –

sa traiesti linistit. Noi suntem guvernati prea mult de opiniile si manevrele altora... Istoria, insa,

datoreaza mult oamenilor care au pus totul in joc pe baza principiilor, a convingerilor lor, fiind

credinciosi fagaduintelor lui Dumnezeu. Au trait si traiesc credinciosi, care intra in grupul numit

„oameni de care lumea nu era vrednica”.

In anul ce-ti sta inainte, stai pe picioarele tale! Nu te lasa coplesit in fata primejdiilor si suferintelor

pentru credinta ta. Canta la fel ca Pavel si Sila, in inchisoare. Ei au descoperit si au dovedit ca

Dumnezeu este viu (Faptele Apostolilor 16/25).
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Impotriveste-te ispitelor si traieste in lumina, cu fata spre soare, caci viata noastra este mereu

asaltata. Suntem sub impulsul temperamentului. Suntem mereu in pericolul de a pierde busola

spirituala, mai ales in timpurile noastre intoarse pe dos...

Unele ispite vin la tine ca niste asasini si vor sa te distruga. „Fiul omului, stai in picoare!...”

Dumnezeu te va ajuta, daca te vei ridica si vei sta in picioare ca un om... Ispitele sunt peste tot, gata

sa te apuce si sa te tranteasca la pamant. Tu si eu avem nevoie de Dumnezeu, ca sa supravietuim.

Dumnezeu iti spune imperativ, la acest inceput: „Quo vadis? Stai in picioare!” Aceasta va fi suficient

pentru tine, caci vei intelege ca viata ta are un scop si o valoare eterna. Se va opri ura si reprosul. Vor

dispare miile de minciuini si scuze. Vei intelege ca esti chemat la o viata noua de daruire si sacrificiu,

de bucurie, de fericire, de credinta si de speranta, in Dumnezeu...

Cititorule, nu te lasa biruit de viata, ci ridica-te si mergi inainte!... Dumnezeu are nevoie de tine si ar

vrea sa raspunzi la intrebarea din titlul eseului meu: „Quo vadis?” cu bucurie, cu credinta ca El vrea

sa te foloseasca in lucrarea Sa de mantuire a oamenilor din pacate, din mizerie morala si din

debusolare sociala.

La inceputul numaratorii altor zile in caierul vremii, raspund si eu Lui Dumnezeu cu rugaciunea

izvorata din sufletul meu:

MA ROG SI AZI LUI DUMNEZEU...

Ma rog si azi, ca-n orice zi, lui Dumnezeu,

Ca bucuria-n suflet tot mereu sa-mi creasca;

Alba ca si crinu-nmiresmat scaldat in razele de soare

Si ca o curata lacrima divina ingereasca...

Mereu lui Dumnezeu cu bucuria cea mai mare,

Ma rog ca fericirea, in suflet sa-mi rodeasca!

Fac rugaciuni de multumire si azi lui Dumnezeu,

Pentru ca in vita vietii mele sa fie doar rod curat,

Ca si Dar primit pe cale de Lumina de la Imparat,

Ca sa am in vasul meu de lut mereu incredintarea

Ca fericirea-mi umple cu voie buna viata si cararea!

Ma rog ca dragostea-mi din suflet sa dea roadelele ceresti,

Aici, in locurile unde sunt, acum, in forme pamantesti...

Ma rog lui Dumnezeu sa-mi umple viata cu Duh Sfant,

Ca sa am bucuria mantuirii-n pribegia-mi pe pamant

Si sa port in suflet surasul din raze de soare cu lumini

In viata mea de calator, in casa mea de lut, printre straini...

Ca un pui de porumbel in coaja de ou, ma rog lui Dumnezeu,

Ca sa fiu gata de plecare, cand Ziua harazita va sosi in zare...

Ma rog ca mirabila samanta sa aduca roade-n sufletul meu

Si-n credinta sfanta bine ancorate, ca sa le am la decolare,

Din lumea de tina-n cea de Lumina, unde nu se mai moare...

Pana atunci, inca in cortul de lut, scaldat in fericire de bucurie,

Ma rog lui Dumnezeu sa-mi dea cantecul Sau in proza si poezie!

Ma rog mereu lui Dumnezeu, in versurile de foc din sufletul meu,

Multumindu-I pentru fericirea de-o viata mereu, si-n Anul Nou!...

E-mail: ProfBuhaiD@aol.com
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